
  

إلى ما بعد األفق الكمومي(*) 
تعمل النظرية الكمومية اآلن على توسيع قدرات الحواسيب وكذلك آفاق اإلمكانات العقلية، بعد 

أن كان ينظر إلى هذه النظرية على أنها تفرض حدودا مطلقة على املعرفة والتقانة. 
<.D دويتش> - <.A إيكرت> 

  
  

باختصار 
لـقد جـرت الـعادة عـلى وصـف املـيكانـيك الـكمومـي بـأنـه نـظريـة الحـدود، مـما يـعني أن 
مـالحـظاتـنا غـير مـوثـوق بـها حـتما، وأن الـعشوائـية تـحكم الـعالـم، وأن الـنظريـة بحـد 
ذاتـها غـريـبة إلـى درجـة ال يـمكنها أن تـسود وتـجبرنـا عـلى التخـلي عـن فـكرة وجـود 
عـالـم يـمكن لـلعلم أن يـصفه. وقـد ضـربـت تـلك املـفاهـيم الـخاطـئة جـذورهـا فـي املـذاهـب 
الــفلسفية، مــثل الــفلسفة الــوضــعية املــنطقية، الــتي كــانــت شــائــعة فــي الــفترة الــتي 
طـــوّر فـــيها الـــفيزيـــائـــيون الـــنظريـــة وصـــقلوهـــا. وفـــي الـــحقيقة، ال يـــفرض املـــيكانـــيك 
الـكمومـي حـدودا ذات مـغزى. ويـمتلك الـعالـم الـكمومـي مـن الـغنى والـتعقيد مـا يـتيح 

تقانات عملية وأنواع معرفة جديدة. 
  
  

فـي أواخـر الـقرن الـتاسـع عشـر، رسـم فـنان مـغمور مـسافـرا يـبلغ األفق حـيث تـلتقي الـسماء بـاألرض. 
بـدا املـسافـر راكـعا ضـمن مـنظر طـبيعي مـنمنم لـألرض، وقـد أقحـم رأسـه فـي الـقبة الـسماويـة ملـعايـنة 
ــــح الـصورة، الـتي تُعرَف بـاسـم نـقش <فـالمـاريـون(1)>، بـحَث اإلنـسان عـن املـعرفـة.  املـجهول. وتـوضّـِ

وهناك تفسيران محتمالن لهذه االستعارة املرئية، يقابالن تصورين مختلفني تماما للمعرفة. 
  

فـهي إمّـا تُـمثّل حـاجـزا تـخيليا، يـمكن لـلعلم، فـي الـحقيقة، أن يـخترقـه دومـا، أو إنـها تُـمثل حـاجـزا 
حــقيقيا ال يــمكننا اخــتراقــه إال فــي مــخيلتنا. ووفق الــقراءة األخــيرة، يــقول الــفنان إنــنا مــسجونــون 
داخــل فــقاعــة محــدودة مــكوّنــة مــن أشــياء وأحــداث مــألــوفــة. قــد نــتوقــع فــهم الــعالــم الــذي نــعايــنه 
مـباشـرة، ولـكّن الـعالـم الـخارجـي الـالنـهائـي عـصيّ عـلى االسـتكشاف والـتفسير. فهـل يـتجاوز الـعلمُ 
املـألـوف بـاسـتمرار، ويـكشف آفـاقـا جـديـدة، أم أنـه يُظهـر لـنا أالّ مـفر مـن سـجننا - فـيعلمنا درسـا فـي 

املعرفة املحدودة والتواضع الالمحدود؟ 
  

غـالـبا مـا تُـدرَّس الـنظريـة الـكمومـية بـصفتها الـبرهـان الـنهائـي عـلى هـذه الـرؤيـة األخـيرة. وفـي وقـت 
مــبكر، طــوّر عــلماء هــذه الــنظريــة تــقليدا يــقضي بــتدريــس الــطلبة العــقالنــية مــقصودة: «إذا كــنت 
تــعتقد أنــك تــفهم الــنظريــة الــكمومــية، فــأنــت إذن ال تــفهمها»، «ال يُــسَمح لــك بــطرح هــذا السؤال»، 
«الــنظريــة غــامــضة، إذن هــكذا يــكون الــعالــم»، «تحــدث األشــياء دون ســبب أو تــعليل»، هــذا عــادة، 

بعض ما كانت تنص عليه الكتب املدرسية وتقوله الروايات الشعبية. 
  

ومــع هــذا، تُــناقــض الــتطورات الــتي حــدثــت فــي الــعقديــن األخــيريــن هــذه الــتوصــيفات. فــغالــبا مــا 
افـترض الـفيزيـائـيون، عـلى مـدى تـاريـخ هـذا الـحقل، أن قـيودا مـتنوعـة مـن حـقل الـفيزيـاء الـكمومـية 



ســتمنعنا مــن االســتفادة الــكامــلة مــن الــطبيعة عــلى الــنحو الــذي عَــوََّدنــا عــليه املــيكانــيك الــتقليدي؛ 
لــكن لــم يتجســد يــومــا أي مــن هــذه الــعوائق. وعــلى الــعكس مــن ذلــك، فــقد كــان املــيكانــيك الــكمومــي 
ُمحــرّرا. لــم تــبُد سِــــماُت(2) األشــياء مــثل الــتراكــب(3) والــتشابــك(4) واالنــقطاع(5) والــعشوائــية(6)، 
الـتي هـي فـي أسـاس املـيكانـيك الـكمومـي، قـيودا بـل مـوارَد. وبـاسـتعمالـها شـكَّل املـخترعـون، جـميع 

أنواع األجهزة الرائعة، مثل الليزرات والشيبات امليكروية(7). 
  

لـقد كـانـت هـذه مجـرد الـبدايـة، إذ سنسـتعمل الـظواهـر الـكمومـية اسـتعماال مـتزايـدا فـي االتـصاالت 
وفــي نــظم حــوســبة ذات قــدرات عــالــية ال تُــدرَك مــن وجــهة نــظر تــقليديــة. وســنكتشف طــرقــا جــديــدة 

لتسخير الطبيعة بل ولتوليد املعرفة أيضا. 
  

خارج حدود االرتياب(**) 
  

فـي عـام 1965، تـنبأ <.G مـور> [أحـد مؤسـسي شـركـة Intel] بـأن املـهندسـني سـيضاعـفون عـدد 
الـترانـزسـتورات فـي الـشيبة(8) الـواحـدة كـل عـامـني أو مـا يـقرب مـن ذلـك. وقـد بـقيت هـذه الـنبوءة، 
املــعروفــة حــالــيا بــاســم قــانــون <مــور>(9)، صــحيحة أكــثر مــن نــصف قــرن. ومــنذ الــبدايــة، دق هــذا 
الــــقانــــون أجــــراس اإلنــــذار. فــــإذا اســــتمر هــــذا الــــقانــــون صــــالــــحا، يــــمكنك التنبؤ بــــمتى ســــتصل 
الترانزستورات إلى حجم ذرات منفردة - وماذا بعد ذلك؟ سيدخل املهندسون في عالم املجهول. 

  

  
فـي الـفهم الـتقليدي لـلنظريـة الـكمومـية، يـضع مـبدأ االرتـياب(10) حـدا ال يـمكن أن يـتجاوزه أبـدا أي 
تـقدم تـقانـي: فـكلما زادت مـعرفـتنا بـبعض الـخواص، مـوضـع جـسيم مـثال، قـلَّ مـا يـمكننا مـعرفـته عـن 
خـــواص أخـــرى، مـــثل ســـرعـــة ذلـــك الـــجسيم. ومـــا ال تـــمكن مـــعرفـــته ال يـــمكن الـــتحكم فـــيه. وتـــواجـــه 
مـــحاوالت الـــتعامـــل مـــع األشـــياء الـــدقـــيقة عـــشوائـــية هـــائـــجة، تـــتمثّل تـــقليديـــا بـــظهور ارتـــباطـــات 
مســتحيلة، وغــيرهــا مــن خــروقــات قــانــون الســببية(11). ويــتبع ذلــك نــتيجة ال مــفر مــنها: لــقد بــلغ 

التقدم في تقانة املعلومات ذروته. 



  
ومـــع ذلـــك، فـــفي الـــوقـــت الـــحاضـــر، يـــتحّكم الـــفيزيـــائـــيون روتـــينيا فـــي الـــعالـــم الـــكمومـــي مـــن دون 
مـــواجـــهة حـــاجـــز كهـــذا. فـــهم يـــكودون encode املـــعلومـــات فـــي الـــذرات الـــفرديـــة أو الـــجسيمات 
األولـية(12) ويـعالـجونـها بـدقـة مـمتازة عـلى الـرغـم مـن مـبدأ االرتـياب، وغـالـبا مـا يـولّـِدون وظـائـف ال 

يمكن إنجازها بأي طريقة أخرى. ولكن كيف؟ 
  

لـننظر مـن قـرب إلـى قـطعة أسـاسـية مـن املـعلومـات: الـِبتُة bit وفق الـتصور الـتقليدي. لـلفيزيـائـي، 
إن الـــِبتّة هـــي جـــملة فـــيزيـــائـــية يـــمكن تـــحضيرهـــا فـــي إحـــدى حـــالـــتني مـــختلفتني، تـــمثالن قـــيمتني 
مـــنطـقـيتـني: نــعــــم أْو ال، صــــــح أو خــطــــأ، 1 أو 0. وفــي الــحواســيب الــرقــمية، يــمكن أن تُُــمثِّل 
الـِبتّة وجـود أو غـياب شـحنة عـلى صـفيحتي مـكثفة(13). وعـلى املسـتوى الـذري، يـمكن اسـتعمال 
حـالـتني لـإللـكترون فـي ذرة، حـيث تـمثل الـحالـة األرضـية ذات الـطاقـة األدنـى الـقيمة 0، وتُـمثِّل حـالـة 

طاقية أعلى القيمة 1. 
  

ولــلتعامــل مــع هــذه املــعلومــات، يُــرسِــــل الــفيزيــائــيون نــبضات ضــوئــية إلــى الــذرة. تــرفــع نــبضة ذات 
تــردد وعــرض ومــطال(14) مــناســبة - وتــعرف بــالــنبضة π - الــذرة مــن الــحالــة 0 إلــى الــحالــة 1، 
وبـالـعكس. ويـمكن أن يـضبط الـفيزيـائـيون الـتردد لـلتعامـل مـع ذرتـني تؤثـر إحـداهـما فـي األخـرى، 
بــحيث تــتحكم ذرة مــنهما فــيما يحــدث لــألخــرى. وهــكذا، يــكون لــديــنا جــميع مــكوِّنــات الــبوابــات 
املـنطقية ذات الـِبتّة الـواحـدة وذات الـبتتني، الـتي تؤلّــف أحـجار الـبناء فـي الـحواسـيب الـتقليديـة، 

من دون أي عائق يفرضه مبدأ االرتياب. 
  

ولـــفهم مـــا يـــجعل إنـــجاز هـــذا الـــتصغير الـــخارق مـــمكنا، يـــجب أن نـــكون واضـــحني بـــخصوص مـــا 
يـقولـه مـبدأ االرتـياب ومـا ال يـقولـه. وفـي أي لحـظة، يـمكن أن تـكون بـعض الـخواص الـَقيوسَــــة(15) 
لــذرة أو لجــملة أخــرى، دقــيقًة sharp - أي لــها قــيمة واحــدة فــقط فــي تــلك اللحــظة. وال يســتبعد 
مـبدأ االرتـياب الـخواص الـَقيوسـة الـدقـيقة. ويـنص هـذا املـبدأ فـقط عـلى أنـه ال يـمكن أن تـكون جـميع 
الــخواص الــَقيوســة لجــملة فــيزيــائــية دقــيقة فــي اللحــظة نــفسها. فــفي مــثال الــذرة، الــطاقــُة هــي 
الـخاصـة الـقيوسـة الـدقـيقة؛ إذْ يـكون لـإللـكترون طـاقـة محـددة تـمامـا فـي كـلتا الـحالـتني 0 و 1. ولـكن 
ال تـكون دقـيقة تـلك الـخواص الـقيوسـة األخـرى مـثل املـوضـع والســــرعــــة، فـيصبــح اإللـكــتـرون ال 
مــتموضــعا(16)، وتــأخــذ ســرعــته مــجاال مــن الــقيم املــختلفة فــي الــوقــت نــفسه. ولــو حــاولــنا تخــزيــن 
الـبيانـات بـاسـتعمال املـوضـع والسـرعـة، لـواجـهنا فـعال حـدا كـمومـيا. وال يـكون الـرد بـأن نسـتسلم 

لليأس، بل بأن نختار الخواص القيوسة اختيارا حكيما لتعبّر عن ِبتات حاسوبية. 
  

ـرنــا هــذه الــحالــة بــاملشهــد الــكومــيدي حــيث يــقول املــريــُض لــلطبيب: «أتــألــم عــندمــا أفــعل ذلــك»،  تُـذكّـِ
فــيرد الــطبيب: «إذن، ال تــفعله». وإذا كــان مــن الــصعب جــعُل بــعض خــواص جــسيم دقــيقة، فــهناك 
طــريــقة بــسيطة لــاللــتفاف عــلى هــذه املــسألــة: ال تــحاول تخــزيــن املــعلومــات فــي هــذه الــخواص، بــل 

استعمل خواصَّ أخرى عوضا عنها. 



وراء نطاق الِبتات(***) 
  

إذا كــان جــميع مــا نــريــد فــعله هــو بــناء حــاســوب تــقليدي بــاســتعمال الــذرات بــصفتها أحــجار بــناءٍ 
بــدال مــن الــترانــزســتورات، لــكان جــميع مــا نــحتاج إلــيه عــندئــذ هــو خــواص قــيوسَــــة دقــيقة. غــير أن 
ننا أيـضا مـن اسـتعمال الـخواص الـقيوسـة  املـيكانـيك الـكمومـي يـوفّـِر أكـثر مـن ذلـك بـكثير، فـهو يُـمكِّ
غـير الـدقـيقة اسـتعماال مـفيدا. فـحقيقة أنـه يـمكن لـلخواص الـقيوسـة غـير الـدقـيقة أن تـأخـذ عـدة قـيم 

في الوقت نفسه، تُثري اإلمكانيات possibilities كثيرا. 
  

فــمثال، تُـَعّد الــطاقــة عــادة خــاصــة قــيوســة دقــيقة، ولــكن يــمكننا تــحويــلها إلــى خــاصــة قــيوســة غــير 
دقـيقة. فـإضـافـة إلـى إمـكان وجـود اإللـكترون فـي الـذرة فـي حـالـته الـحضيضية(17) أو فـي حـالـته 
املحـرَّضـة(18)، يـمكنه أيـضا أن يـحتل حـالـة نـاتـجة مـن تـراكـب هـاتـني الـحالـتني. ويـبقى اإللـكترون 

في حالة ُمحدَّدة تماما، ولكن عوضا عن أن تكون 0 أو 1، فإنها تكون 0 و 1. 
  
  

لم يعد باإلمكان إيقاف العرض 
الحدود املفترضة للحوسبة الكمومية وكيفية كسرها(****) 

    غــــالــــبا مــــا يــــوصــــف املــــيكانــــيك الــــكمومــــي بــــأنــــه الــــعائق الــــنهائــــي لــــلتصغير فــــي 
اإللــكترونــيات. ولــحسن الحــظ، لــيس األمــر كــذلــك. فــقد تــعلم الــفيزيــائــيون الــتغلب عــلى 
الــحواجــز الــتي اعــتادوا أن يــقلقوا مــنها. وفــي الــحقيقة، إنــه عــلى املســتوى الــكمومــي 
سـتصل الـحواسـيب إلـى إمـكانـاتـها الـحقيقية، مُــحققة بـذلـك قـدرات أكـبر إلـى حـد بـعيد 

من قدرات الحواسيب التقليدية. 
  

مبدأ االرتياب(*****) 
  املـسألـة: يحـّد مـبدأ االرتـياب املـشهور ل<هـايـزنـبرگ> مـن دقـة بـعض الـقياسـات. فـإذا 
مــا ثــبت بــالــضبط مــوضــع جــسيم، فــإنــه ســيبدأ بــالتحــرك ضــمن مــجال مــن الســرعــات 
املـختلفة فـي وقـت واحـد؛ وإذا قسـت سـرعـته بـالـضبط، فـإنـك بـاملـثل تـجبر مـوضـعه عـلى 
أن يـأخـذ مـجاال مـن الـقيم ال يـمكن الـتحكم فـيها. وعـليه، فـإن هـذه الـخواص هـي وسـائـل 

غير موثوق بها لتخزين املعلومات. 

  
  الحـل: ال تـخضع جـميع الـقياسـات الـكمومـية لهـذا التحـديـد. فـفي الـحاالت الـتي يـوجـد 
فـيها ارتـياب فـي املـوضـع والسـرعـة، تـوجـد خـواص أخـرى مـثل الـطاقـة يـمكن تحـديـدهـا 



تــمامــا. وفــي الــحاالت الــتي يــوجــد فــيها ارتــياب فــي الــطاقــة، يــمكن أن تــوجــد مــتحوالت 
أخرى مالئمة. 

  
  

فك الترابط (******) 
  املـــسألـــة: تـــتفاعـــل الـــجسيمات الـــتي تـــصنع الـــحاســـوب مـــع املـــحيط، بـــحيث تنتشـــر 

املعلومات، مما يفسد الحسابات الكمومية. 

  
  الحـــل: يـــمكن إلجـــرائـــيات تـــصحيح الخـــطأ تـــعويـــض فـــك الـــترابـــط ملـــدة كـــافـــية إلنـــجاز 
الــحسابــات. وعــلى ســبيل املــثال، يــمكن لــلفيزيــائــيني أن ينشــروا املــعلومــات الــكمومــية 
عـلى عـدة جـسيمات a أو تـكويـدهـا فـي شـكل هـندسـي يـقاوم الـضجيج مـقاومـة طـبيعية 

 .b

  
  

  



ويـــمكن ألي كـــائـــن فـــيزيـــائـــي أن يـــفعل ذلـــك، ولـــكن يُـــسمى الـــكائـــن الـــذي يـــمكن تـــحضير مـــثل هـــذه 
الـحاالت فـيه وقـياسـها ومـعالـجتها عـلى نـحو مـوثـوق بِـتّة كـمومـية(19) أو qubit. ويـمكن لـنبضات 
ضـوئـية أن تـجعل تـغير طـاقـة اإللـكترون ال يـقتصر عـلى االنـتقال مـن قـيمة دقـيقة إلـى قـيمة دقـيقة 
أخـرى فحسـب، بـل تـتيح أيـضا االنـتقال مـن قـيمة دقـيقة إلـى أخـرى غـير دقـيقة، وبـالـعكس. فـبينما 
تـبدِّل الـنبضة π بـني الـحالـتني 0 و1، فـإن نـبضة بـالـتردد نـفسه ولـكن بـنصف الـعرض أو املـطال، 

تُعرَف باسم النبضة π/2، تُرسل اإللكترون إلى تراكب الحالتني 0 و 1. 
  

وإذا حـاولـنا قـياس طـاقـة اإللـكترون فـي هـذا الـتراكـب، فسنجـدهـا تـساوي طـاقـة الـحالـة الـحضيضية 
أو الــحالــة املحــرَّضــة، وبــاحــتمال مــتساو. وفــي تــلك الــحالــة، ســنصادف الــعشوائــية، تــمامــا مــثلما 
ـد  يؤكــد املُـشّككون. ومــرة أخــرى، يــمكننا بــسهولــة تــجنب هــذه الــعقبة الــظاهــرة - وبــفعل ذلــك نــولّـِ
وظـائـف جـديـدة جـذريـا. فـعوضـا عـن قـياس طـاقـة اإللـكترون فـي هـذا الـتراكـب، نـتركـه وشـأنـه. مـثال، 
نــبدأ بــإلــكترون فــي الــحالــة 0، ونــرســل الــنبضة π/2، ثُــم نــرســل الــنبضة π/2 ثــانــية. وحــينها، 
نـــقيس طـــاقـــة اإللـــكترون. ســـيكون فـــي الـــحالـــة 1 بـــاحـــتمال 100%. وهـــكذا أصـــبحت الـــخاصـــة 

القيوسة دقيقة مجددا. 
  

 .NOT ،إلدراك أهــمية هــذا األمــر، تــأمّــل أبســط بــوابــة مــنطقية فــي الــحاســوب وهــي بــوابــة الــنفي
وخَـــْرجُ هـــذه الـــبوابـــة هـــو نـــفي َدخْـــلها: 0 يـــصبح 1 و 1 يـــصبح 0. لـــنفترض أنـــك كُــــلِّفَت بـــاملـــهمة 
م الجــذر الــتـربــيـعي لـNOT - أي، صــمم بــــوابــــة مــنطقيــة عــندمــا تؤثــر فــي َدخْـــل  الــتالــية: صــمِّ
مــرتــني عــلى الــتتابــع تــنفيه. وبــاســتعمال تــجهيزات تــقليديــة فــقط، ســتجد املــهمة مســتحيلة. ولــكن 
يــمكن لــنبضة π/2 أن تنجــز هــذه الــبوابــة املــنطقية «املســتحيلة». إذ تــعطي نــبضتان مــن هــذه 
الــنبضات عــلى الــتتابــع األثــر املــطلوب تــمامــا. لــقد بــنى الــفيزيــائــيون التجــريــبيون هــذه الــبوابــة 
وغــيرهــا مــن الــبوابــات املســتحيلة تــقليديــا، بــاســتعمال بِـــتات كــمومــية مــصنوعــة مــن أشــياء مــثل 
الــفوتــونــات واأليــونــات امُلحتجَـــزَة والــذرات والســبينات الــنوويــة(20). وهــذه الــبوابــات هــي أحــجار 

البناء لحاسوب كمومي. 
  

خارج حدود الحسابات التقليدية(*******) 
  

لحـــل مـــسألـــة بـــعينها، تـــتبع الـــحواســـيب (الـــتقليديـــة مـــنها أو الـــكمومـــية) مجـــموعـــة ُمحـــدَّدة مـــن 
الـتعليمات أو مـا تـسمى خـوارزمـية. يُحـدِّد عـلماء الـحاسـوب فـعالـيّة خـوارزمـية كـّميا بـداللـة سـرعـة 
ازديــاد زمــن تــنفيذهــا مــع ازديــاد حجــم املُـدخــالت الــتي تــعمل عــليها. مــثال، بــاســتعمال الــخوارزمــية 
الــتي تُــدرَّس فــي املــدارس االبــتدائــية، يــمكن حــساب جــداء ضــرب عــدديــن مــكونــني مــن n خــانــة (أو 
مــرتــبة) بــزمــن يــزداد مــتناســبا مــع مــربــع عــدد الــخانــات أي n2. وفــي املــقابــل، تســتغرق الــطريــقة 
األســرع إلجــراء الــعملية املــعاكــسة، أي تحــليل عــدد صــحيح مــكوّن مــن n خــانــة إلــى أعــداد أولــية، 

زمنا يزداد أسيا، تقريبا مثل 2n. ويُعّد هذا غير فّعال. 
  

  



منطق كمومي 
مستحيل ... ال!(********) 

    ال تــفعل الــحواســيب الــكمومــية جــميع مــا تســتطيع الــحواســيب الــتقليديــة فــعله 
فحسـب، ولـكنها أيـضا تسـتطيع إجـراء عـمليات خـارج نـطاق املنطق الـتقليدي. وفـي 
هـذا املـثال، تُـمثل حـالـتا طـاقـة اإللـكترون فـي الـذرة الـحالـتني 0 و 1 لـِبتة حـاسـوبـية. 
وفـي الـحالـتني، ال يـكون مـوضـع اإللـكترون وسـرعـته محـدّديـن: ينتشـر اإللـكترون فـي 
مـناطق كـرويـة وإهـليليجية تـسمى مـدارات، وتـأخـذ سـرعـته مـجاال مـن الـقيم املـختلفة 
فـي آن واحـد. ومـع ذلـك، فـإن لـلحالـتني طـاقـتني مـختلفتني، والـطاقـة هـي الـتي تُحـدد 

قيمة الِبتة. 
العملية NOT التقليدية 

    إلجــــراء الــــعملية الــــحسابــــية األبســــط : NOT، الــــتي تــــقلب قــــيمة الــــِبتة، يُــــرســــل 
الــفيزيــائــيون إلــى الــذرة نــبضات ضــوئــية ذات تــردد وعــرض ومــطال مــناســبة، تــعرف 
بـالـنبضات π. إذا كـان اإللـكترون بـدايـًة فـي الـحالـة 0، فـإنـه يـنتقل إلـى الـحالـة 1، 

والعكس بالعكس. 

  
 NOT الجذر التربيعي للعملية

    يــمكن تــعديــل اإلجــرائــية نــفسها إلجــراء عــملية حــسابــية تــبدو مســتحيلة: الجــذر 
الـتربـيعي لـلعملية NOT. إنـما يُـعرف بـالـنبضة π/2، وهـي نـبضات أصـغر مـطاال 
مـن الـنبضات π، وأقـل عـرضـا مـنها، تـنقل اإللـكترون مـن الـحالـة 0 أو الـحالـة 1 إلـى 
تـراكـب لـكلتا الـحالـتني. وبـعدئـذ تـزيـح نـبضة π/2 أخـرى اإللـكترون إلـى الـحالـة 1 
(إذا كـان اإللـكترون بـدايـًة فـي الـحالـة 0)، أو إلـى الـحالـة 0 (إذا كـان اإللـكترون بـدايـةً 
فـي الـحالـة 1). وتـعطي هــــذه الـعمليُة وغـيرهـا مـن الـعمليات الجـديـدة الـحواسـيبَ 

الكمومية قدرتها الهائلة. 

  
  
  



وعـــن طـــريق تـــوفـــير بـــوابـــات مـــنطقية جـــديـــدة نـــوعـــيا، يـــتيح املـــيكانـــيك الـــكمومـــي إمـــكانـــية وضـــع 
خــوارزمــيات جــديــدة. ويــعّد التحــليل إلــى عــوامــل، أحــد أكــثر األمــثلة إثــارة لــإلعــجاب. وتســتطيع 
خـوارزمـية كـمومـية اكـتشفها <.P شـور> عـام 1994، [الـذي كـان عـندئـذ يـعمل فـي مـختبرات بِــلّ 
Bell Laboratories] أن تُحـــلِّل أعـــدادا مـــن n خـــانـــة (مـــرتـــبة) إلـــى عـــوامـــلها، فـــي ســـلسلة مـــن 
الخـطوات تـزداد مـتناسـبة مـع n2 فـقط. وفـي مـسائـل أخـرى، مـثل الـبحث فـي قـائـمة طـويـلة، تُـقدِّم 
الــحواســيب الــكمومــية مــزايــا أقــل إبــهارا ولــكنها تــبقى مــع ذلــك مــزايــا مــلموســة. ولــلتأكــيد، ليســت 
جـميع الـخوارزمـيات الـكمومـية عـلى هـذه الـدرجـة الـعالـية مـن الـفعالـيّة، فـالـعديـد مـنها ليسـت أسـرع 

من مثيالتها التقليدية(21). 

  
نـقش فـالمـاريـون: يـطرح هـذا الـنقش الخشـبي املـشهور مـن الـقرن الـتاسـع عشـر (طُـبع بـدايـة بـاألبـيض واألسـود) الـسؤال 

التالي: 
هل املعرفة محدودة، أم أننا نستطيع دائما إقحام رؤوسنا خارج حدود املعرفة؟ 

  
وعـلى األرجـح، لـن يـكون التحـليُل إلـى عـوامـل، التطبيقَ الـعملي األول لـلحواسـيب الـكمومـية 
الـعمومـية االسـتعمال، بـل سـيكون مـحاكـاة جـمل كـمومـية أخـرى - وهـي مـهمة تـأخـذ مـدة طـويـلة 
تــزداد ازديــادا أســيا فــي الــحواســيب الــتقليديــة. وقــد يــكون لــلمحاكــاة الــكمومــية تــأثــير هــائــل فــي 

مجاالت مثل اكتشاف أدوية جديدة أو تطوير مواد جديدة. 
  

ويســتشهد املُـشكِّكون فــي التطبيق الــعملي لــلحسابــات الــكمومــية، بــاملــسألــة الــشاقــة املــتعلقة 
بـربـط الـبوابـات املـنطقية الـكمومـية بـبعضها. فـعدا عـن الـصعوبـات الـتقنية الـخاصـة بـالـعمل عـلى 
مسـتوى ذرة واحـدة أو فـوتـون واحـد، تـكمن املـشكلة الـرئـيسية فـي مـنع الـبيئة املـحيطة مـن إتـالف 
الـحسابـات. وغـالـبا مـا تُـقّدم هـذه الـعملية الـتي تـسمى فـك الـترابـط(22) بـصفتها الـنهايـة الـجوهـريـة 
لــلحسابــات الــكمومــية، ولــكنها ليســت كــذلــك. وتــوفــر الــنظريــة الــكمومــية نــفسها وســائــل تــصحيح 
األخـطاء الـتي يسـببها فـك الـترابـط. وإذا اسـتوفـت مـصادر الخـطأ بـعض الـفرضـيات الـتي يـمكن أن 
يــحققها مــصممون عــباقــرة بــأســلوب مــعقول – مــثل فــرضــية أن األخــطاء الــعشوائــية تــصيب عــلى 
نـحو مسـتقل أيّـا مـن الـِبتات الـكمومـية، وأن الـبوابـات املـنطقية دقـيقة بـقدر كـاف - فـعندهـا يـمكن 
جـعل الـحواسـيب الـكمومـية مـتسامـحة مـع األخـطاء(23). ويـمكنها الـعمل بـوثـوقـية لـفترات طـويـلة 

بالقدر الذي نشاء. 

  



خارج حدود املعرفة الرياضياتية التقليدية(*********) 
  

ن  تـوضـح قـصة الـبوابـات املـنطقية «املسـتحيلة» حـقيقة مـذهـلة عـن فـيزيـاء الـحسابـات. عـندمـا نُحسِّ
ن أحــيانــا مــعرفــتنا بــالــعوالــم املجــردة للمنطق والــريــاضــيات أيــضا.  مــعرفــتنا بــالــواقــع املــادي، نُـحسِّ
وســيغيِّر املــيكانــيك الــكمومــي بــالــتأكــيد هــذه الــعوالــم تــمامــا كــما غــيَّر ســابــقا الــفيزيــاء والــعلوم 

الهندسية. 
  

والسـبب هـو أنـنا نكتسـب املـعرفـة بـالـحقائق الـريـاضـياتـية بـواسـطة سـيرورات فـيزيـائـية، وذلـك مـع 
كـونـها مسـتقلة عـن الـفيزيـاء، ويتعلق مـا يـمكن مـعرفـته مـنها بـماهـية الـقوانـني الـفيزيـائـية. فـالـبرهـان 
، يتعلق مـا يـمكن بـرهـانـه ومـا ال  الـريـاضـياتـي هـو سـلسلة مـتعاقـبة مـن الـعمليات املـنطقية. ومـن ثَـمَّ
يــمكن بــرهــانــه بــالــعمليات املــنطقية (مــثل الــنفي NOT) الــتي تــسمح قــوانــني الــفيزيــاء بــتحقيقها. 
ويـجب أن تـكون هـذه الـعمليات بـسيطة، مـن الـناحـية الـفيزيـائـية، إلـى درجـة أنـنا نـعرف، مـن دون 
بـرهـان إضـافـي، مـاذا يـعني تـنفيذهـا، ويتجـذَّر هـذا الـحكم فـي مـعرفـتنا لـلعالـم املـادي. وبـتوسـيع 
 ،NOTمخــزونــنا مــن مــثل هــذه الــحسابــات األولــية بــحيث يــضم حــسابــات مــثل الجــذر الــتربــيعي لـ
ســتُمكِّن الــفيزيــاء الــكمومــية الــريــاضــياتــيني مــن إقــحام رؤوســهم عــبر حــاجــز كــان ســابــقا يــفترض 
وجـوده فـي عـالـم التجـريـدات الـبحتة. وسـيكونـون قـادريـن عـلى رؤيـة حـقائق، كـانـت سـتبقى لـوال 

ذلك محجوبة إلى األبد، والبرهان على صحتها. 
  

لــنفترض مــثال أن الــجواب عــن أحــجية ريــاضــياتــية غــير محــلولــة يــتوقــف عــلى مــعرفــة عــوامــل عــدد 
صـحيح ضخـم بـعينه N - عـدد ضخـم إلـى درجـة أنـنا لـو اسـتعملنا كـل املـادة فـي الـكون لـتصنيع 
حـواسـيب تـقليديـة، وجـعلناهـا تـعمل ملـدة تـساوي عـمر الـكون، ملـا تـمكنت مـن تحـليله إلـى عـوامـله. 
، عـليهم مـنذ  ويـمكن لـحاسـوب كـمومـي أن يـفعل ذلـك بسـرعـة. وعـندمـا ينشـر الـريـاضـياتـيون الحـلَّ
الـبدء أن يـذكـروا هـذه الـعوامـل، كـما لـو أنـهم يـسحبونـها مـن قـبعة سـاحـر: «هـذان عـددان صـحيحان 
جــداء ضــربــهما يــساوي N». ولــن تــكفي أي كــمية مــن الــورق لــكتابــة الــتفاصــيل الــتي تــبني كــيف 

حصلوا على هذه العوامل. 
  

بهـذه الـطريـقة، يـوفّـِر الـحاسـوب الـكمومـي املـفتاح األسـاسـي الـذي يحـل األحـجية الـريـاضـياتـية. ومـا 
كـــانـــت الـــنتيجة لـــتُعرَف أبـــدا مـــن دون هـــذا املـــفتاح، الـــذي ال يـــمكن أن تـــوفـــره واقـــعيا أيـــة ســـيرورة 
تــقليديــة. ويــعتبر بــعض الــريــاضــياتــيني عــلَم الــريــاضــيات عــلما تجــريــبيا، ال نــحصل عــلى نــتائــجه 
بـاملُـحاكـمة املـنطقية فحسـب، بـل بـالتجـربـة أيـضا(24). وتـأخـذ الـفيزيـاء الـكمومـية هـذا الـنهج إلـى 

مستوى جديد وتجعله إلزاميا. 
  

خارج نطاق الفلسفة السيئة(**********) 
  

إذا كـان املـيكانـيك الـكمومـي يـتيح أنـواعـا جـديـدة مـن الـحسابـات، فـلماذا أبـدى الـفيزيـائـيون قـلقهم 
مـــن أن تَحـــدُّ الـــنظريـــُة الـــكمومـــية الـــتقدم الـــعلمي؟ يـــعود الـــجواب عـــن ذلـــك إلـــى أيـــام تـــشكُّل هـــذه 

النظرية. 
  



لـــقد حـــذَّر <.E شـــرودنـــگر> [الـــذي اكـــتشف مـــعادلـــة تـــعريـــف الـــنظريـــة الـــكمومـــية] جـــمهور إحـــدى 
مـحاضـراتـه مـن أنـه يـمكن اعـتبار مـا سـيقولـه ضـربـا مـن الـجنون. وتـابـع ُمفسّــــرا أنـه عـندمـا تـصف 
مـعادلـته الـشهيرة تـواريـخ مـختلفة مـّر بـها جـسيم، فـإن هـذه «ليسـت بـدائـل ولـكنها جـميعا قـد وقـعت 
فـعال فـي آن مـعا». ومـع أن خـروج عـلماء مـرمـوقـني عـن جـادة الـصواب أمـر وارد، لـكن مـا كـان يـفعله 
هــذا الــعالِــم، الــذي حــصل عــلى جــائــزة نــوبــل عــام 1933، هــو أنّـه كــان يــعلن بــتواضــع أن املــعادلــة 
الـــتي مُـــِنح بســـببها هـــذه الـــجائـــزة ليســـت إالَّ وصـــفا صـــحيحا لـــلحقائق. لـــقد شـــعر <شـــرودنـــگر> 
ـــر مـعادلـته عـلى نـحو غـير عـقالنـي، بـل بـالـضبط  بـالـحاجـة إلـى اتـخاذ مـوقـع املُـدافـع، لـيس ألنـه فسّـَ

ألنّه لم يفعل ذلك. 
  

كـيف أمـكن اعـتبار مـثل هـذا االدعـاء الحـميد ظـاهـريـا، غـريـبا وغـير مـألـوف؟ لـقد حـدث ذلـك ألن مـعظم 
الـفيزيـائـيني اسـتسلموا خـاضـعني لـلفلسفة الـسيئة: أي إلـى املـذاهـب الـفلسفية الـتي أعـاقـت بـفاعـلية 
اكـتساب مـعرفـة أخـرى. وتـرتـبط الـفلسفة بـالـفيزيـاء األسـاسـية ارتـباطـا قـويـا - وذلـك عـلى الـرغـم مـن 
االدعـاءات الـعديـدة الـصادرة عـن كـال املـجالـني والـتي تـقول عـكس ذلـك - فـهما يـرتـبطان إلـى درجـة 
أنـه عـندمـا عـانـى الـتيار الـفلسفي الـعام تـراجـعا حـادا فـي الـعقود األولـى مـن الـقرن العشـريـن، جـرَّ 

معه في هذه املعاناة أجزاء من الفيزياء. 
  

لــقد كــانــت املــذاهــب الــفلسفية املــذنــبة مــثل: الــفلسفة الــوضــعية املــنطقية(25) («إذا لــم يــكن التحّقق 
التجـريـبي مـن فـكرة مـمكنا فـال مـعنى لـها»)، والـذرائـعية(26) («إذا صـدقـت التنبؤات حـول قـضية، 
فـــلماذا نـــشغل أنـــفسنا بمســـبباتـــها؟)، والنســـبويـــة الـــفلسفية(27) («ال يـــمكن لـــلمقوالت أن تـــكون 
مـوضـوعـيا صـحيحة أو خـاطـئة، ولـكنها فـقط تكتسـب شـرعـيتها أو تُـنتَزع مـنها هـذه الشـرعـية مـن 
قِـــبَل ثـــقافـــة محـــددة»). لـــقد وقـــع الـــضرر بســـبب الـــشيء املشـــترك بـــني تـــلك الـــفلسفات: إنّـــه إنـــكار 
الـواقـعية، الـتي هـي املنطق الـفلسفي السـليم الـذي يـنص عـلى أن الـعالـم املـادي مـوجـود وأنـه يـمكن 

لطرائق العلم أن تلتقط املعرفة املتعلقة به. 
  

وفــي ذلــك الــجو الــفلسفي طــوّر الــفيزيــائــي <.N بــور> تــفسيرا مؤثّـرا لــلنظريــة الــكمومــية، يــنفي 
إمــكان الحــديــث عــن الــظواهــر بــصفتها مــوجــودة مــوضــوعــيا. فــلم يــكن السؤال عــن قــيم املــتغيرات 
الــفيزيــائــية مــسموحــا بــه، عــندمــا ال تــكون هــذه املــتغيرات تــحت املــراقــبة بهــدف قــياســها (كــما هــو 
الـــحال فـــي مـــنتصف طـــريق حـــساب كـــمومـــي). أمّـــا الـــفيزيـــائـــيون الـــذيـــن، بـــطبيعة تـــسميتهم، لـــم 
يســـتطيعوا كـــبح جـــماح رغـــبتهم فـــي طـــرح السؤال، فـــحاولـــوا أاّل يـــطرحـــوه. وراح مـــعظمهم يـــدرب 
طــلبته عــلى عــدم فــعل ذلــك أيــضا. وهــكذا صــارت الــنظريــُة األكــثر تــطورا فــي أكــثر الــعلوم أســاســية 

محكومة بأن تكون متناقضة بحدة مع مجرد وجود حقيقة وتعليل وواقع مادي. 
  

لــم يتخــلَّ كــل فــيلسوف عــن الــواقــعية. وكــان <.B راســل> و<.K بــوبــر> اســتثناَءيــن مــلحوظــني. 
وكـذلـك لـم يـفعل ذلـك كـل فـيزيـائـي. فـقد قـاوم <.A أينشـتايـن> و<.D بـوم> هـذا الـتوجـه، واقـترح 
<.H إڤـريـت> أن املـقاديـر الـفيزيـائـية تـأخـذ بـالـفعل أكـثر مـن قـيمة فـي وقـت واحـد (وجـهة نـظر نـحن 
نؤيـــدهـــا). ولـــكن، لـــم يـــكن الـــفالســـفة عـــمومـــا مهـــتمني بـــالـــواقـــعية، ومـــع أن الـــفيزيـــائـــيني راحـــوا 
يســتعملون الــنظريــة الــكمومــية لــدراســة مــجاالت أخــرى فــي الــفيزيــاء، فــإن الــبحَث حــول طــبيعة 

السيرورات الكمومية نفسها قد ضلَّ طريقه. 
  



لـقد تـحسنت األمـور تـدريـجيا عـلى مـدى عـقديـن مـن الـزمـن، والـفيزيـاء هـي الـتي كـانـت تجـرُّ الـفلسفة 
إلـى الـطريق الـصحيح. فـالـناس يـريـدون فـهم الـواقـع، مـهما كـانـت شـدة إنـكارهـم لـذلـك. وقـد تـجاوزنـا 

أخيرا الحدود املُفترضة التي علمتنا الفلسفُة السيئُة االستسالم لها. 
  

مــاذا لــو ُدحِـــَضْت الــنظريــة فــي نــهايــة املــطاف، كــأن يُــحِبط قــيد أعمق تــلك املــحاولــة لــبناء حــاســوب 
كـمومـي قـابـل لـلتوسـيع(28)؟ سـيكون مـن املـثير جـدا أن نـرى ذلـك يحـدث. فـمثل هـذه الـنتيجة هـي 
إلـــى حـــد بـــعيد أقـــصى مـــا نـــتمناه. ولـــن يؤدي هـــذا إلـــى مـــراجـــعة مـــعرفـــتنا األســـاســـية بـــالـــفيزيـــاء 
فحسـب، بـل نـتوقـع أن يـوفّـِر أنـواعـا مـن الـحساب أكـثر روعـة. ألنـه إذا كـان هـناك مـا يـمكن أن يـوقـف 
املـــيكانـــيك الـــكمومـــي، فـــنتوقـــع أن تـــكون هـــناك نـــظريـــة جـــديـــدة مـــثيرة حـــول مـــا يـــمكن أن يـــوقـــف 
املـــيكانـــيك الـــكمومـــي، وأن يـــتبعها ظـــهور حـــواســـيب جـــديـــدة مـــثيرة عـــلى أســـاس هـــذه الـــنظريـــة. 

وبطريقة أو بأخرى، لن تكون هناك حدود على املعرفة أو التقدم. 
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